
 

 Dato:  16.05.13 
 

 

Tidspunkt:  18.00 
 

 

Lokale: mødelokalet 
 

 

Ordstyrer: Peter M. Referent: Rita K Deltagere Marianne, 
Inge Lis, Peter, 
Mogens, Annie og 
Rita. Afbud Johnny 

Forplejning:  
Smørrebrød 

Dagsorden: 

1. 

Opfølgning af- og godkendelse af referatet 

fra sidste møde 10.04.13 og ekstraordinært 

møde den 22.04.13 

     

 

Referater godkendt og underskrevet. 

 

2 Meddelelser generelt og fra udvalgene 

a) Baneudvalg( herunder forslag fra 

”søndagsholdet”)* 

b) Klubhus/ejendomsudvalg 

c) Begynderudvalg 

d) Juniorudvalg 

e) Eliteudvalg 

f) Sponsorudvalg (evaluering 

sponsormatch) 

g) Turneringsudvalg( herunder 

henvendelse fra udvalget)*  

h) Regel/handicapudvalg 

i) Bane/kontrol serviceudvalget 

 

 

 

a) Sendes videre til baneudvalget. Dog 

undersøger Inge-Lis hvorvidt det bliver muligt 

at bestille tid fra kl. 6-7 ved green-keeper og 

golfbox.  

b) Maling af klubhuset sættes nu i gang. Der er 

ca. 10 mennesker der frivilligt har givet tilsagn 

om at hjælpe.  

c) Der er 30 nye medlemmer + 5 nye juniorer.     

Kanin- og begynderturnering er døbt om til 

kanin- og klub 37 turnering. Tilslutningen til  

turneringerne er stor.  

Der er sat gang i turbo-forløb for begyndere, 

hvor der ved individuelle vurderinger, sluses 

kaniner hurtigt igennem til banetilladelse.  

Vi deltager igen i år på Gl. Estrup messen.  

d) Fredagsmatcherne er godt i gang.  

e) De er kommet godt fra start. Skal spille næste 

week-end.  

f) En god sponsormatch. Maden fra Auning Kro 

fik megen ros. Antal deltagere : 43 .  

g) Bestyrelsen holder fast i, at pavillonen skal 

anvendes og bruges i forbindelse med 

turneringer. Der blive installeret en printer 

derovre.  



h) Der er sat på hjemmesiden at reglen om at 

lægge op er suspenderet. 

i) Der er kommet en kopi af bane-

service/banekontrollens referat med nogle 

spørgsmål. Bestyrelsen har gennemgået referatet 

og tager kontakt til baneservice. 

3. Aktuel situation i klubben 

1. Klubsekretær ( hvor langt er vi med at 

søge ny?)* 

2. Kontor (herunder evaluering af Òlis 

flytning ved Inge-Lis) 

3. Økonomi( herunder Greenfee bealing, 

møde i banken*, selvbetjent 

kortterminal* samt forslag fra medlem 

om halvårligt regnskab* ved 

Marianne) 

4. Evaluering af medlemsmøde. 

 

1.Inge-Lis og Marianne arbejder videre med 

stillingsopslag og den videre proces i 

ansættelsesproceduren.  

2. Der har kun været positive meldinger vedr. 

flytningen. Der mangler oprydning i pavillonen. 

Vi efterlyser nogle flere reoler, samt et 

mødebord med stole. Henvendelse til 

sekretariatet. 

3. Green-fee boksen er for dyr i indkøb og drift. 

Vi venter på at DGU og golfbox  finder en 

billigere løsning. De arbejder på sagen.  

Et halvårsregnskab vil betyde en yderligere 

omkostning til revisor på ca. 15.000 kr. 

Desuden vil et halvårsregnskab vil ikke give 

mening, da indtægter i første halvår er langt 

større end i andet halvår og desuden er 

omkostningerne ulige fordelt. Bestyrelsen følger 

løbende udgifter og indtægter i forhold til sidste 

regnskabsår. 

Marianne og Peter refererede fra møde i banken. 

 

4.Bestyrelsen er enige om, at det var et godt 

medlemsmøde. Bestyrelsen overvejer at gentage 

medlemsmøde i aug. sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Henvendelse fra medlemmer vedr. 

ændring af medlemskab* og andet. 

 

 

De enkelte henvendelser blev drøftet 

og der svares til hver enkelt.                      

 

 

 

5. Ny Webside (Mogens) Ruben deltager 

i mødet kl. 19.00 

Ruben kom og præsenterede oplæg til ny 

hjemmeside. Bestyrelsen gav udtryk for et flot 

oplæg til hjemmeside. Siden skal testes af 

brugere, hvilket sker gennem det 

kommunikationsudvalg vi tidligere besluttede at 

nedsætte. Udvalget skal nu aktiveres hvilket 

koordineres af Inge-Lis og Annie. Vi arbejder 

på at kunne præsentere en ny hjemmeside senest 

efteråret 2013. 

 

  

6. Evt. Hvem gør Buggys rene? Der skal findes 

en løsning!!!    

 Forspørgsel fra Tee-time om en gensidig 

 aftale. Vi ønsker ikke at indgå i denne.                

  

  

  

 

Næste møde 20. juni 

 


